
Het verhaal van Carmen la Cubana is niet briljant, maar de
opzwepende liedjes en sterke Cubaanse cast maken veel goed.
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Saeed Mohamed Valdés en Luna Manzanares Nardo in Carmen la Cubana. Foto Nilz Boehme

Dat de musical Spaanstalig is, is
vooral tijdens de dialogen wel
even wennen.

Het swingt, er wordt uitstekend ge-
zongen en gedanst en het is volledig
in het Spaans: Carmen la Cubana, een
moderne musicalversie van de opera-
klassieker Carmen van Georges Bizet
uit 1875. Ditmaal komt de verleide-
lijke Carmen niet uit Spanje, maar is
het verhaal verplaatst naar Cuba ten
tijde van de Cubaanse Revolutie van
1959. Deze internationale tournee is
nu twee weken neergestreken in
 Amsterdam. Er staat een volledig
 Cubaanse cast op het toneel, begeleid
door een veertienkoppige latinband.

Dat de musical Spaanstalig is, is
vooral tijdens de dialogen wel even
wennen. Het is een trend om Engels-
talige producties naar Nederland te
halen, waardoor musicals als Cats en
later dit jaar The Book of Mormon hier
in hun oorspronkelijke taal zijn te be-
luisteren. Maar Spaans is andere
koek: er zijn dan wel Nederlandse ver-
talingen te lezen op videoschermen
naast het podium, maar daarvoor
moet je veel heen en weer kijken tij-
dens de show.

Nu is het verhaal van Carmen la
 Cubana niet heel ingewikkeld. De
mooie, naar vrijheid en onafhanke-
lijkheid hunkerende Carmen verdoet
haar leven in een sigarenfabriek in
het afgelegen Santiago de Cuba.
 Nadat ze in de gevangenis is  beland,
weet zij te ontsnappen en op de trein
te stappen naar de grote stad Havana,
waar Fidel Castro bezig is om de revo-
lutie te ontketenen. In louche nacht-
clubs valt Carmen in de foute handen

van de bokser El Niño, een  affaire die
haar fataal wordt.

Dat verhaal is ook meteen de
zwakte van de voorstelling: zeker als
je de Nederlandse teksten leest, valt
op hoe lachwekkend soapserie-ach-
tig deze zijn. ‘Carmen, jij bent mijn
bloem! Ik hou van jou alsof ik in een
droom leef’, roept de verliefde sol-
daat José naar Carmen. 

De teksten worden uitgesproken
door cliché matige personages, van
de oude dronken sergeant Moreno
tot de brede machobokser El Niño.
Het maakt het lastig om met perso -
nages mee te leven of om emotio-
neel  te worden geraakt door het
drama.

Gelukkig is daar een een verzame-
ling sterke zangers en dansers. Vooral
de soepel met haar waaier wuivende
Luna Manzanares Nardo in de hoofd-
rol van Carmen is zeer overtuigend in
zang en spel. Onder haar vurige
 aanvoering trekt een reeks kleurrijke
taferelen voorbij, waarbij de frisse
 uitvoeringen van de bekende songs
Habanera en het ‘lied van de toreador’
er het meest uitspringen.

Het zijn wel taferelen die we
 allemaal al eens eerder gezien heb-
ben, in de recentelijk in Nederland
opgevoerde musicals met Latijns-
Amerikaanse sferen Evita, Kiss of the
Spider Woman en On Your Feet!, de
 musical over  Gloria Estefan. Carmen
la Cubana heeft een minder pakkend
verhaal dan deze voorgangers. Toch
maken de opzwepende, rijk gearran-
geerde liedjes en de authentieke
 Cubaanse performers veel goed.
Joris Henquet

Recensies

Actrice Ursina Lardi is in de rol
van Lenin de troef van het stuk.

Het begin van de voorstelling doet den-
ken aan een oud Russisch sprookje. Een
verteller neemt zijn publiek mee naar
een houten huisje in het bos. Door de
ramen van de kamers valt zacht licht
naar buiten. Laten we eens kijken wie er
hier allemaal wonen, zegt de verteller,
en stelt ze zorgvuldig voor: een reeks
historische figuren rond de tijd van de
Russische Oktoberrevolutie van 1917.

Centraal staat Vladimir Iljitsj Oelja-
nov, oftewel Lenin, de charismatische
motor achter die revolutie en de eerste
leider van de Sovjet-Unie. Maar als we
hem tegenkomen in Lenin, de voorstel-
ling die de Zwitserse regisseur Milo Rau
maakte bij de Berlijnse Schaubühne, is
de heroïek er wel vanaf. Lenin is ziek.
Terwijl politieke aasgieren hem in zijn
boshuis omcirkelen, probeert hij vast
te houden aan het leven en zijn idealen.

Rau (42), inmiddels ook leider van
NTGent, is dit jaar het middelpunt van
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Lenin van Milou Rau is een sterk geacteerd, haast Tsjechoviaans
portret van de communistische leider.

Het muzikale Mesmerademt een
vleug Van Manen, maar is eigen
genoeg.

Wubkje Kuindersma, onthoud die
naam. Deze Nederlandse choreograaf,
geboren in Kameroen en opgeleid in
Rotterdam, had al in heel Europa ge-
danst voordat ze in 2009 begon met ei-
gen creaties (dans en film). Met steun
van onder meer Korzo en prijzen als de
BNG Bank Dansprijs 2016 brak ze door.
Haar mannenduet Two and Only (2017)
voor Het Nationale Ballet maakte inter-
nationaal furore. 

Nu, in het nieuwe tourneepro-
gramma van de Junior Company (de
springplank voor Het Nationale Ballet),
laat ze zien hoe fantastisch ze met tien
dansers uit de voeten kan. Haar Mesmer
(van ‘mesmerizing’ oftewel ‘betove-
rend’) is de krachtigste première van
het sprankelende Unboxing Ballet.

Kuindersma kiest een duidelijk uit-
gangspunt: dansers die stralen omdat
ze licht weerkaatsen. Als een school zil-
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Wubkje Kuindersma, onthoud die naam. Ze maakte de 
krachtigste première van het sprankelende Unboxing Ballet.

Enkele composities bleken ook
zonder Bach op eigen benen te
kunnen staan. 

Een spel van hoor en wederhoor ont-
vouwde zich zondag in het Orgelpark,
de avontuurlijkste concertzaal van
 Nederland. Alle 24 preludes uit Bachs
Wohltemperierte Klavier, de muziekbij-
bel voor iedere klassieke toetsenspeler,
werden geflankeerd door vers geschre-
ven tegenstukken van Nederlandse
componisten.

De initiatiefnemer van het mara-
thonconcert, pianist Frederique
 Lucanet, nam het nieuwe werk voor
haar rekening, terwijl Gerrie Meijers,
hooggezeten op het barokorgel, de
Bach-preludia voor haar rekening
nam.

Het leverde een avontuurlijk concert
op, plus een aardige dwarsdoorsnede
van het vaderlands componeren. Er
was een Bach-tango, een Bach-boogie
en een Bachversnipperaar, maar ook
klonken er bedachtzame bespiegelin-
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Door: Frederique
Lucanet en
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24Preludia is een avontuurlijk concert én een aardige
dwarsdoorsnede van het vaderlands componeren.

Brandhaarden, het internationale thea-
terfestival in Amsterdam dat afge lopen
week van start ging en hoogtepunten
toont uit Raus oeuvre. Lenin maakte hij
in 2017, een eeuw na de revolutie.

Lenin is minder politiek geladen dan
veel van Raus andere werk. Hier kiezen
de regisseur en zijn groep meer voor
een persoonlijk portret van de commu-
nistische leider, en geven ze de voorstel-
ling een Tsjechoviaanse sfeer mee. De
datsja staat op een grote draaischijf die
voortdurend in beweging is. De kamers
met de talloze rekwisieten, het gefil-
terde licht, de krakende vloeren en de
personages die ze bevolken; we zien het
allemaal keer op keer langsdraaien, ter-
wijl boven het huis, op een groot
 videoscherm, de gezichten en de emo-
ties dichtbij komen. Het zit technisch
perfect in elkaar en er wordt sterk geac-
teerd, met als troef de prachtige actrice
Ursina Lardi als de zieltogende Lenin.
Karin Veraart

gen over Bach-akkoorden of -melo-
dieën. Kampioen bondigheid was
Jacques Bank, die in amper een minuut
echo’s van Bach en Bartók verknoopte.
Baldadigheid was troef bij Boudewijn
Tarenskeen, die beide musici elkaar in
een duel liet bestoken met een
 spervuur van noten.

Hier en daar verried enige stroefheid
dat niet alle nieuwe noten volledig
 bezonken waren, maar aan Lucanets
inzet voor haar componisten viel niet
te twijfelen. Morris Kliphuis en Allan
Segall leverden sprankelende stukken
met rake noten. Bij Christina Viola
 Oorebeek en Calliope Tsoupaki stond
klankschoonheid voorop. En diverse
composities kunnen ook zonder Bach
op eigen benen staan, zoals de omtrek-
kende beweging van Roderik de Man,
de neobarok van Maarten van Norden
en de Fanfare van Louis Andriessen die
het optreden in- en uitluidde.
Frits van der Waa

vervissen, zo schieten tien jonge dan-
sers in glanzend lycra het podium op.
Telkens maken zich kleine groepjes los,
een duo, trio of kwintet, door met ge-
heven armen, hoog gestrekte benen
(arabesken) of loodrechte polsen naar
voren te snellen. Daarna lossen ze weer
op in strakke en swingende formaties. 

Het muzikale Mesmer ademt een
vleug Van Manen, door de focus op
houding en blikrichting, maar is eigen
genoeg. Vooral de variaties in armge-
baren verlenen Mesmer een fijne twist.

Choreograaf Daniela Cardim verliest
zich tijdens What Got You Here nog in te
veel tuttige, mimische gebaartjes , zo-
als vingerknippen en denkposes. Maar
Withdrawn van Milena Sidrova is weer
een grappig commentaar op het vele
schermstaren van deze tijd: dertien
dansers lopen hun oplichtende han-
den achterna. Wel kan deze choreogra-
fie nog een verrassend slot gebruiken.
Annette Embrechts
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